JBS S.A.
CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Livro de Atas
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2017 ÀS 15:00 HORAS
Data, Hora e Local: 26 de julho de 2017, às 15:00 horas, na sede social da JBS S.A.,
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê,
500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100 (“Companhia”).
Convocação: Convocação enviada por e-mail aos membros do Conselho de Administração,
nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, verificando-se,
portanto, o quórum necessário para a instalação da Reunião do Conselho de Administração da
Companhia.
Composição da Mesa: Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat, Presidente da
Mesa; Daniel Pereira de Almeida Araujo, Secretário da Mesa.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia.
Deliberações: Após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros
do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, aprovar a convocação de
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as seguintes matérias:
(i) Apresentação do conjunto de medidas que estão sendo adotadas pela Administração, à luz
dos desdobramentos dos fatos relacionados ao Acordo de Colaboração Premiada com o
Ministério Público Federal celebrado por executivos e administradores da Companhia, com o
objetivo de assegurar a adoção das melhores práticas de governança corporativa, Compliance
e a proteção dos interesses da Companhia, e a apuração de eventuais prejuízos que tenham
sido causados à Companhia; (ii) Por requerimento apresentado pelo acionista BNDES
Participações S.A. – BNDESPAR, com lastro na alínea “c” do § 1º do artigo 123 da Lei nº
6.404/76, “discussão e deliberação acerca das medidas a serem tomadas pela Companhia com
vistas à defesa de seus direitos e interesses, inclusive com relação às responsabilidades por
prejuízos causados à Companhia por administradores, ex-administradores e controladores
envolvidos nos atos ilícitos confessados nos Acordos de Colaboração Premiada e outros
acordos cuja celebração foi divulgada em Comunicados ao Mercado e Fatos Relevantes
publicados pela JBS”; (iii) Eleição do Sr. Gilberto Meirelles Xandó Baptista para integrar o
Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 8º do art. 16 do Estatuto Social da
Companhia, o qual havia sido anteriormente nomeado na Reunião do Conselho de
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Administração realizada em 14 de junho de 2017, com mandato até a assembleia geral que
aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2018; (iv) Revisão da estrutura
de remuneração e aumento do valor do montante global da remuneração anual dos
Administradores da Companhia, incluindo os membros do Conselho Fiscal, que havia sido
fixado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 28/04/2017;
e (v) Inclusão no Capítulo X do Estatuto Social da Companhia de disposição estatutária que
autoriza a Companhia a indenizar e manter indenes seus Administradores, Conselheiros
Fiscais e funcionários que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia e suas
controladas (“Beneficiários”), inclusive com a celebração de contrato de indenidade entre a
Companhia e cada Beneficiário.
Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada pelo Conselho de Administração a lavratura desta
ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos dos
parágrafos 1º e 2º, do Artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por
todos os presentes e assinada.
São Paulo, 26 de julho de 2017.

Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat

Daniel Pereira de Almeida Araujo

Presidente da Mesa

Secretário da Mesa

Conselheiros Presentes:

Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat

José Batista Sobrinho

Wesley Mendonça Batista

Humberto Junqueira de Farias

Norberto Fatio

Sérgio Roberto Waldrich

Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos

Mauricio Luis Luchetti

Gilberto Meirelles Xando Baptista
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